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In het Comité de direction van de conferentie over het 
Europese leger zullen in de loop van de week ingaande 9 
December beslissingen worden genomen over het militaire 
straf-en tuchtrecht in de Europese defensiegemeenschap en 
over de civiele aansprakelijkheid van deze gemeenschap. 
Aan de Nederlandse delegatie is in uitzicht gesteld,dat zij 
Dinsdag 11 December richtlijnen over deze onderwerpen zou 
ontvangen. , ... _ 
De hierbij gevoegde ontwerp-richtlijnen zijn xn onderling over
leg tassen de departementen van Justitie, Marine en Oorlog 
opgesteld. Zij zijn eveneens toegezonden aan de Interdeparte
mentale Advies raad voor de Europese defensiegemeenschap, 
waar zij Maandag 10 December in behandeling zullen komen. 
Ik moge Ü verzoeken deze richtlijnen eveneens aan de arde te 
stellen in de Ministerraad van 10 December, daar de richt
lijnen de delegatie anders niet meer tijdig zullen bereiken. 
Ik moge de Raad in overweging geven goed te keuren, dat aan 
de Nederlandse delegatie richtlijnen, als hierbij gevoegd, zul
len worden verstrekt. „n- A™^* 
Afschrift van deze brief met bijlagen zond ik aan alle Ambt
genoten. 

DE MINISTER VAN OORLOG, 

i^et.C.STAF. 

Aan Zijne Excellentie 
de Minister-President, 

Voor eensluidend afschrift 
HetHoofdvandeAfdeünsS.l.enA 
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OMTWERP RICHTLIJN 

voor de NEDERLANDSE DELEGATIE 

met '-etrekking tot 

het straf- en tuchtrecht in een Europees Leger. 

a. Door de l'ederlandse delegatie ware het standpunt in 
te nemen, dat voor de militairen van het Europese 
Leger op den duur één Europees militair strafrecht 
en één Europees militair strafprocesrecht, benevens 
één Europees militair tushtre-̂ ht zal ppeten gelden. 

b. De Nederlandse delegatie r̂ al kunnen instemmen met het 
Franse voorstel om thans reeds een Commissie van des
kundigen in te stellen, welke met het ontwerpen van 
één Europees militair strafrecht en strafprocesrecht 
belast zal zijn, 

c_. Aan deze Commissie ware eveneens op te dragen een 
regeling voor te bereiden voor de organisatie van de 
Europese Militaire Justitie. 

d. Te ondersteunen wire het Belgische voorstel om het 
Zwitserse militaire strafrecht als uitgangspunt voor 
de werkzaamheden van deze Commissie te nemen. 

e_. Vermeden moet worden dat in een verdrag over de Euro
pese Defensie Gemeenschap of in een van de bijbeho
rende protocollen reeds uitspraken over de grondsla
gen van het Europese militaire strafrecht, strafpro
cesrecht en tuchtrecht of over de grondslagen van de 
organisatie van de Europese Militaire Justitie worden 
opgenomen. Voorkomen moet worden, dat de Commissie 
van deskundigen in dezen reeds gebonden zou zijn. 

Verdere bespreking ter conferentie van de hierbedoel-
de onderwerpen zal in feite nog slechts een overgangs 
regeling moeten betreffen, welke van kracht zal zijn 
tot het geünificeerde Europese recht over deze onder
werpen is opgesteld en in werking getreden. Er moge 
op worden gewezen, dat de overgangsregeling, welke 
hier wordt bedoeld geenszins behoeft samen te vallen 
met de overgangstijd, welke elders in het ontwerp
verdrag wordt bedoeld. 
Van Nederlandse zijde ware het standpunt in te nemen, 
dat deze overgangsregeling op de volgende beginselen 
zal moeten berusten. 

a. Op militairen is toepasselijk het recht van de Staat 
van herkomst. Hieronder moet ook het tuchtrecht wor
den begrepen. 

b. Voor aover bepaalde feiten wel in de Staat van ver
blijf, doch niet in de Staat van herkomst strafbaar 
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zijn, is ten aanzien van die feiten het recht van de 
Staat van verblijf van toepassing. 

c» Er behoeft van Nederlandse zijde echter geen bezwaar 
tegen gemaakt te worden, dat op een enkel punt van 
het straf- en tuchtrecht (bijv. de verhouding meerdere 
mindere) reeds bij de overgangsregeling een gemeen
schappelijke Europese voorziening wordt getroffen. 

d. Militairen worden berecht door de militair rechter
lijke instanties, welke het recht van de Staat van her
komst voorziet en volgens de in de Staat van herkomst 
geldende procedure. 

e, Er bestaat echter geen bezwaar tegen deze militair 
rechterlijke instanties en deze procedure enigszins 
te Europeaniseren. Dit zwu b.v. kunnen geschieden door, 
indien recht van de Staat van verblijf moet worden 
toegepast, een rechter van de Staat van verblijf aan 
de berechting te doen deelnemen en door het Europese 
Hof in te schakelen voor het beslissen van eventuele 
competentiegeschillen. 
Het als overgangsregeling invoeren van het recht van 
een der deelnemers als door de Franse delegatie voor
gesteld is bepaald niet aanvaardbaar. 

Wegens het nauw verband tussen het militaire straf
recht en strafprocesrecht enerzijds en het militaire 
tuchtrecht anderzijds ware door de Nederlandse dele
gatie te bevorderen, dat 

a. bij het opstellen van een ontwerp voor het Europese 
militaire tuchtrecht zeer nauw voeling wordt gehouden 
met de onder 1, sub b. vermelde Commissie en dat dit 

, ontwerp uiteindelijk in die Commissie wordt behandeld 

b. het Europese militaire tuchtrecht niet wordt vastge
steld, voordat ook het militaire straf- en strafpro
cesrecht is vastgesteld. 

000O000 
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Definitieve a. Eet verdient aanbeveling het rechtsverkeer i* d e 
regeling. Europese Defensiegemeenschap zo en .gsz4<Tmoge

lijk uniform te regelen bij een internationale ccd». 
b. juen dergelijke code zou zowel regels betreffende 

het contractenrecht,als regels oetreffende de aan
sprakelijkheid voor schaden, welke door de Europe
se Defensiegemeenschap zijn veroorzaakt, moeten 
bevatten, 

c.. Of een dergelijke uniforme regeling echter reali
seerbaar is en welke vorm hij zal moeten hebben, 
zal de ervaring met het rechtsverkeer in de Eu
ropese Defensiegemeenschap moeten uitwijzen. Men 
verschuive een beslissing over de mogelijkheid van 
totstandkoming van deze uniforme regeling alsmede 
over de eventuele inhoud daarvan dan ook naar een 
tijdstip, waarop men deze ervaring heeft opgedaan. 

2. In afwachting van de onder 1 bedoelde beslissing 
Overgangs- late men het rechtsverkeer in dé Europese Defen-
regeling siegemeenschap beheersen dcor het nationale recht, 

Sr behoeft van Nederlandse zijde, echter geen be
zwaar tegen te bestaan dat op-1 een enkel punt (bijv. 
de executie van vonnissen) bij het verdrag reeds 
een gemeenschappelijke Europese voorziening wordt 
getroffen. 

De aansprakelijkheid voor schade toegebracht door 
de Europese Defensiegemeenschap of zijn organen en 
de omvang van die aansprakelijkheid zal voorlopig 
bepaald moeten worden door het nationale recht 
van de Staat waar de schade werd aangericht. 

Door de Nederlandse delegatie ware te bevorderen, 
dat de procedure, volgens welke de schade toege
bracht aan burgers wordt vergoed, op de volgende 
beginselen berust. 

a. Verzoeken tot schadevergoeding worden ingediend 
bij en onderzocht door een in de Staat, waar de 
schade werd aangericht, zetelende Commissie van 
de Europese Defensiegemeenschap.Van deze Commis
sie zal tenminste één lid onderdaan van de staat 
van verblijf moeten zyn. De Commissie ontvangt van 
het Commissariaat van de Europese Defensiegemeen
schap richtlijnen en aanwijzingen betreffende zijn 
werkwijze. 

b. Deze (So^missie doet aan de gelaedeerden een aan
bod tot minnelijke schikking. 

c. Stemt de gelaedeerde niet met het aanbod in, dan 
"~ heeft hij beroep op zijn nationale rechter. Bepaald 

zal moeten v/orden op welke wijze de vordering tegen 
de Europese Defensiegemeenschap zal moeten worden 
ingesteld. .. , . . . 

d. Er zullen waarborgen aanwezig moeten zyn, aax net 
T onder b bedoelde aanbod op betrekkelijk Korte ter

mijn wordt gedaan. 000000000 


